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RESUMO

A resistência ao exame de rastreamento do câncer de próstata no homem, popularmente conhecido

como exame de toque retal,  é uma das principais causas do aumento da doença no Brasil. Este

comportamento  atrapalha  tanto  a  prevenção  como a  qualidade  do  diagnóstico.  Dessa  forma,  o

objetivo desse artigo é compreender os principais motivos que levam o homem a não realizar o

exame. Foram feitas diversas leituras e reflexões acerca do assunto. As explicações encontradas

para  essa  ausência  do  homem aos  consultórios  para  a  realização  do  exame  foram absurdas  e

irracionais.  Portanto,  com a  observação do aumento  considerável  da  doença  e  junto  a  isso,  ao

elevado  custo  aos cofres públicos  do governo brasileiro em tratar a doença, faz-se necessário que

todos se juntem e acabem com esse receio.  Conclui-se que só com adesão maciça  do homem,

através de campanhas de conscientização e divulgação, que poderemos  desmitificar essa síndrome

machista inaceitável nos dias atuais.

Palavras-chave: câncer, próstata, doença, preconceito

ABSTRACT

Resistance  to  the  screening  test  for  prostate  cancer  in  men,  popularly  known as  digital  rectal

examination, is one of the main causes of the increase in the disease in Brazil. This behavior hinders

both  the  prevention  and  the  quality  of  the  diagnosis.  Thus,  the  objective  of  this  article  is  to

understand  the  main  reasons  that  lead  men  to  not  perform  the  exam.  Several  readings  and

reflections were made on the subject. The explanations found for this absence of men in the offices

for the examination were absurd and irrational. Therefore, with the observation of the considerable

increase in the disease and along with this,  the high cost to the public  coffers of the Brazilian

government in treating the disease, it is necessary that everyone get together and end this fear. It is

concluded that it  is only with massive adherence by man, through awareness and dissemination

campaigns, that we can demystify this unacceptable sexist syndrome today.

Key words: cancer, prostate, disease, preconception
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INTRODUÇÃO

A próstata é uma glândula localizada abaixo da bexiga, tendo a uretra passando por dentro dela e

está presente exclusivamente na população masculina. Sua função é produzir um líquido que ajuda

a nutrir e proteger os espermatozoides. Ela está posicionada entre a bexiga e a pélvis, atrás do reto,

e é por isso que o melhor exame para detectar anormalidades como presenças de nódulos e sua

consistência é o toque retal.

As estimativas apontam 68.220 novos casos em 2018, no Brasil. Segundo esses dados, podem haver

66 casos novos de câncer a cada 100 mil homens, além de ser a segunda causa de morte por câncer

em homens no Brasil com, em média, mais de 15 mil mortes por ano, ficando atrás somente do

câncer de pele não-melanoma,

Esses  são  dados  bastante  preocupantes  e  alarmantes.  À frente,  analisarei  os  motivos  por  esses

números ainda tão altos desta doença. Como reduzir o número de mortos? Seria o preconceito um

dos fatores que aumentam a letalidade desta doença?

A seguir, serão analisadas estas e outras questões pertinentes ao caso.

METODOLOGIA

Para fazer este artigo,  foram analisados diversos artigos  de notícias  em sites especializados em

medicina, sites da sociedade brasileira de análises clínicas, sites oficiais de secretarias de saúde de

governos estaduais ou municipais, instituto nacional do câncer, dentre outros. Devido à pandemia

de Covid-19, o acesso à livrarias, bibliotecas públicas estaduais, municipais ou da iniciativa privada

está restrito. Por esse motivo, houve a opção por coleta de dados e informações através de meio

virtual.  Além disso,  o  texto  foi  estruturado de  forma a explanar  sobre o que  é  o  câncer,  suas

possíveis causas, diagnóstico e tratamento. Após isso, serão tratados os objetivos deste artigo, ao

discorrer sobre o preconceito (e o combate a ele) e  campanhas de prevenção para detecção precoce

e consequente diminuição do número de mortos.
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1. A DOENÇA EM SI

O câncer de próstata é uma doença que acometerá 1 a cada 9 homens durante sua vida.

Apesar de tratar-se de uma doença séria (como toda neoplasia), possui prognóstico bom, já que

demora certo tempo para espalhar-se e atingir outros tecidos (às vezes até 15 anos). Entretanto, a

descoberta  precoce  é  essencial  para  um tratamento  mais  eficaz,  evitar  complicações  graves  e

identificar precocemente eventuais cânceres que sejam agressivos.

Em sua fase inicial, é uma doença assintomática. Algo extremamente perigoso, pois, por não sentir

nada de anormal consigo, muitos homens, mesmo já estando na faixa etária de risco da doença,

negligenciam os cuidados que deveriam estar tomando e acabam, por vezes, detectando o câncer já

em um estado avançado.

Mesmo na fase sintomática, muitos homens ignoram o que estão sentindo por pensar que trata-se de

outra coisa menos grave como um princípio de infecção urinária ou cálculo renal, já que alguns dos

sintomas como a alteração no fluxo urinário,  dor ao urinar,  presentes no câncer,  também estão

presentes  nessas  doenças.  Além  desses  sintomas,  podem  estar  presentes  a  impotência,  dor  ao

ejacular, sangue no sêmen, incontinência urinária, dentre outros.

Caso não seja feita prevenção ou, infelizmente, o tratamento não tenha o efeito desejado, o câncer

pode ter graves complicações como a metástase (espalhamento do câncer em diversas outras partes

do corpo) em tecidos ósseos. Nessa fase, a ênfase do tratamento dá-se na preocupação em dar ao

paciente alguma qualidade de vida, e não mais na possibilidade de cura deste.



6

2. CAUSAS DO CÂNCER DE PRÓSTATA

O câncer prostático pode ter influências genéticas, hereditárias e comportamentais.

Cientistas tem estudado sobre o assunto e têm percebido que mutações no DNA das células podem

estar relacionadas ao seu crescimento desordenado e sua consequente patologia.

Essas células doentes geralmente são detectadas por genes que funcionam como anticorpos e são

responsáveis por sua eliminação. Desse modo, caso esses genes que eliminam células cancerosas

sofram alguma alteração  ou desativação,  o  organismo estaria  indefeso contra  a  proliferação  de

células defeituosas e a formação dos tumores.

Além disso, outras causas poderiam ser mutações genéticas hereditárias e mutações adquiridas. 

No caso das hereditárias, são responsáveis por 5 a 10 por cento dos casos de câncer de próstata e

teve  como genes  relacionados  os  seguinte:  RNASEL (supressor  de  tumor),  BRCA1 e  BRCA2

(também possíveis causadores do câncer de  mama e ovário nas mulheres), HOXB13 (relacionado

ao desenvolvimento da próstata) e os MHS2 e MLH1 (genes de reparação de incompatibilidade,

que corrigem erros no DNA de uma célula que está prestes a fazer mitose).

Em relação às mutações adquiridas, são percebidas somente em células advindas da célula doente

original. Durante a cópia do DNA celular, às vezes, ocorrem erro nessa transcrição. Desse erro,

surge  uma nova célula  com DNA defeituoso  que  pode originar  diversas  outras  células  com o

mesmo problema e fazer com que a doença se desenvolva.

Quanto aos fatores hereditários, o fato de haver na família casos de câncer pode aumentar o risco de

aparecimento dessa doença no decorrer da vida dos seus descendentes masculinos. 

Além disso,  o comportamento alimentar,  no qual o indivíduo apresenta quadro de obesidade,  e

vícios também parecem ser fatores que influenciam na chance de seu desenvolvimento. 
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3. TRATAMENTO

O tratamento contra o câncer de próstata não é algo universal para todo tipo de paciente e tem como

variáveis a sua situação clínica e idade. 

No caso de uma detecção precoce, tratamentos comuns a outros tipos de câncer, como a remoção

cirúrgica da massa tumoral e posterior radioterapia para queimar algum tecido canceroso restante

que não tenha ou que não possa ter sido removido na cirurgia são utilizados. 

Em casos mais avançados e em que pode ter havido comprometimento grande comprometimento da

próstata e de outros tecidos do corpo da pessoa, além desses procedimentos, pode ser necessário ser

feita a prostatectomia (remoção da próstata e de vesículas seminais), quimioterapia e a terapia de

reposição hormonal.

Como foi dito, dependendo do tipo de tratamento deste tipo de câncer, ele pode gerar  sequelas

permanentes no paciente que se submeta a ele e, como obriga a ética médica, os pacientes tem que

ser informados previamente sobre as suas possíveis consequências caso desejem fazê-lo.

Uma dessas sequelas é a perda da libido sexual, problemas na ereção e incontinência urinária. Além

disso, nos casos em que a remoção radical da próstata, o homem apresentará o orgasmo seco, ou

seja, sentirá o mesmo prazer ao ejacular que sentia antes da prostatectomia, mas não sairá nenhum

líquido, já que as glândulas que produziam a maior parte do líquido seminal e o armazenavam

foram removidas no procedimento cirúrgico.

Outra consequência dessa remoção radical da próstata é a infertilidade pois, ao ser feita, a ligação

entre os testículos é cortada. Esse fato nem sempre é de grande relevância para o paciente, já que

essa doença tende a atingir pessoas de idade mais elevada que, em teoria, não se importariam mais

com o fato de não poderem mais ter filhos. Entretanto, no acometimento desta doença em pessoas

jovens, esse é um fator de peso, já que muitos podem ainda estar pensando em formar família e ter

uma gravidez por meios naturais.

Ainda há diversas outras complicações que o tratamento do estágio avançado deste tipo de doença

podem causar. Dentre elas: linfedema (acúmulo de líquidos nas genitais ou membros inferiores),

encurtamento do pênis (no caso da remoção completa da glândula, parte da uretra pode acabar tendo

que ser removida, causando certa retração no órgão), hérnia inguinal, dentre outros.
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Após analisarmos os detalhes do tratamento e seus impactos na vida dos pacientes, vê-se que o

diagnóstico precoce é a melhor maneira de se lidar com o câncer.

4. DIAGNÓSTICO

Existem vários meios de detecção do câncer de próstata. Em diversos tipos de câncer (e também

neste)  podem ser  utilizados  exames  de imagem como ressonância  magnética  (RM),  tomografia

computadorizada (TC), ultrassom e cintilografia óssea (que detecta se o câncer se espalhou para os

ossos); de sangue, como o Antígeno Prostático Específico (conhecido como PSA), posteriormente

necessitando de biópsia para detectar se o tumor é benigno ou maligno; o mais comum que é o

exame de toque retal.

Este último, o exame retal, é o principal método na detecção deste tipo de tumor, pois, até mesmo

tumores minúsculos ou alterações na textura do tecido, que não seriam detectados no exame de PSA

podem  ser  percebidos  ao  toque  pelo  profissional  médico,  prevenindo  diagnósticos  tardios  ou

eventuais falsos negativo.

Entretanto, até hoje muita polêmica continua cercando esse tipo de exame. Muitos homens ainda

tem bastante preconceito. Até mesmo mencionar esse exame em uma conversa entre amigos é uma

espécie de tabu. Mas por que tanto preconceito e pré-conceito ao se falar disso? Por que, mesmo

após décadas de utilização desta técnica, ainda existe essa espécie de mito cercando esse exame?

Qual  o  motivo  dessa  aversão  enraizada  de  certa  parcela  da  população  masculina  acerca  desse

método de detecção? O machismo ainda  seria tão intenso que, mesmo sabendo que pode-se estar

colocando a própria vida em risco, ainda permaneceremos nesta cultura retrógrada?

5. PRECONCEITO, TABU E MACHISMO: A IGNORÂNCIA CONSTRANGEDORA DA

SOCIEDADE

O exame de toque retal,  como falado anteriormente,  é o meio mais antigo mas também o mais

eficaz na detecção do câncer de próstata. Entretanto, grande parcela da população masculina ainda

se sente constrangida ao falar deste assunto. Entre os mais novos, há o pensamento de que o dia do

exame ainda está muito longe para ser vislumbrado (com certo “temor”, verdade seja dita). Entre os

que já estão se aproximando da idade indicada para o começo dos primeiros exames que, inclusive,

foi  recentemente  alterada,  (45 anos para os que apresentam fatores de risco e  50 anos para os

demais), o pensamento do dia do exame já está na cabeça mas preferem ignorar que está chegando. 
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Já entre os que já estão na faixa indicada do exame de prevenção, existe muito preconceito, tabu,

machismo e mito cercando toda essa situação.

Dados de 2017 revelam que, para 21% do grupo de homens entrevistados, o exame de toque retal

“não é coisa de homem”. Para os que estão no grupo de risco (+ 60 anos), a percepção é ainda pior:

38% dizem  que o procedimento “não é relevante”.  Ou seja, entre alguns, isso não é “coisa de

homem”, entre outros, esse “negócio não existe” e nem imaginam estar em uma sala médica para

realizar esse exame, fechando os olhos para a realidade. Para outros, essa situação é constrangedora

demais e fere seus “princípios masculinos” estabelecidos durante sua formação, seu crescimento.

Na verdade, o que pode estar havendo  também é o medo do que ocorrerá na hora do exame e sua

possível reação: medo de que doa (físico ou psicologicamente falando) ou que haja alguma resposta

de excitação sexual na hora do exame, fazendo com que o homem fique mais desconfortável ainda.

Entretanto, isso deveria ser visto com mais naturalidade, já que é sabido que a próstata é uma das

zonas  erógenas  do  homem.  Como  podemos  ver,  são  diversos  fatores  envolvidos:  físicos,

psicológicos, sociológicos, antropológicos, etc.

Tal comportamento de desleixo com a própria saúde pode vir a desencadear um efeito dominó no

corpo do paciente e também no sistema público de saúde. Com a detecção precoce, evita-se que o

corpo do paciente sofra com a doença e suas consequências e, desse modo, pode curar-se bem mais

facilmente. Ao preferir deixar o exame para depois ou simplesmente ignorá-lo de vez, o paciente

traz sobre si não somente uma série de complicações graves, aumenta o seu sofrimento e de seus

familiares e amigos e também eleva os gastos públicos no seu eventual futuro tratamento, que nem

sempre pode acabar de modo feliz para o enfermo.

6.  COMBATE  AO  PRECONCEITO,  CAMPANHAS  DE  CONSCIENTIZAÇÃO  E

PREVENÇÃO AO CÂNCER DE PRÓSTATA

 Para que a prevenção ao câncer de próstata seja cada vez mais eficaz, temos que atuar em diversas

frentes,  agir  como se cada  um de  nós,  homens  e  até  mesmo mulheres,  estivéssemos  prestes  a

receber a confirmação positiva da doença. Com esse ato de empatia, podemos sentir um pouco da

angústia  que  um  homem,  muitas  vezes  por  machismo,  está  sentindo  por  não  ter  agido  com

antecedência e se prevenido do jeito correto.
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Uma das frentes a qual podemos atuar é cada vez mais cedo educar nossas crianças da necessidade

de cuidar da própria saúde quando crescer, fazendo consultas médicas periódicas, conhecendo o

próprio corpo, além de incentivá-las a conversar com seus pais (aqui, obviamente, refiro-me 

somente à figura masculina)  para que cuidem de sua saúde e façam o que os órgãos de saúde

recomendam, deixando a velha imagem do preconceito no passado, mostrando que essa é uma visão

que jamais deveria ter existido e que o seu desejo e o do resto da família é que permaneçam com

saúde.

Essa visão machista que ataca aos homens tem de ser atacada urgentemente.  Cuidar do próprio

corpo é natural, não algo encarado como tabu. As mulheres todo ano fazem exame de prevenção ao

câncer do colo do útero e é um exame tão constrangedor quanto o do homem, isso se não for mais,

visto que, no caso de médicos homens ainda há o risco de ser vítima de abuso sexual por parte

deles, como em casos que já foram divulgados na mídia nos últimos anos. 

Além  dessa  educação  desde  cedo,  nas  escolas  e  nas  famílias,  o  Estado  tem  que  intervir  na

divulgação de propagandas de incentivo à prevenção e combate ao câncer do qual tratamos neste

trabalho. Se é verdade que o Estado gasta muito com o tratamento desses homens doentes, também

é bem verdade que o investimento na propaganda preventiva é insuficiente. Divulgações de modos

de  prevenção,  campanhas  educativas,  consequências  do  agravamento  da  doença  e  métodos  de

tratamento são coisas que pouco ou raramente se vê em TV, jornais ou internet (exceto em sites

específicos de saúde). Somente a campanha do Novembro Azul não é eficaz. O câncer de próstata,

assim como diversas outras doenças, não acontecem somente em um mês do ano, mas a qualquer

dia e hora.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo abordado desde a parte biológica do homem, passando pelas funções dos órgãos, interação

de alguns genes na estrutura celular da próstata, a consequência de seu mal funcionamento o câncer

(suas causas, tratamento e diagnóstico), além de termos tratado, também, do preconceito, tabu e

machismo que cercam essa doença, temos como resultado a avaliação de que o principal caminho

para a redução de pacientes em estado grave ou mortes em decorrência desta doença é a educação.

Educação de crianças, jovens, adultos e idosos. Dos filhos em casa e da esposa ou parceiro no

incentivo aos autocuidados.
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Os impactos acontecem não somente na vida do homem doente, mas na sua família e na sociedade

como um todo, já que sua doença e seu tratamento tem influências diretas nos gastos públicos de

saúde. 

O objetivo principal deste artigo era tentar compreender os motivos de os homens não fazerem

exames  preventivos  de  combate  ao  câncer  de  próstata.  Como  objetivos  secundários,  busquei

analisar formas de reduzir o número de homens vítimas dessa doença e analisar se o preconceito

pode ser uma das causas de parte dessa letalidade.

Esta pesquisa não se trata de algo definitivo. Por se tratar de fatores ligados à sociedade,  a análise

deve ser feita constantemente para saber como e por quais motivos os casos e vítimas aumentam ou

diminuem com o tempo. Educação e o combate ao preconceito demonstram ser  o caminho para que

índices cada vez menores de pacientes com essa doença sejam alcançados no futuro. Extinguir é

impossível,  já que se trata de algo não prevenível por vacina ou outros métodos, mas podemos

salvar diversas vidas se soubermos agir nos pontos certos da questão.
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